


Паралелно са специјалистичким студијама, Данијела Савкић уписује Докторске академске студије 
– област Урбанизам, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисетацију 
под називом „Улога генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем у Србији 
после 2000-те године“ је одбранила 2016. године са оценом 10. Ментор израде докторске 
дисертације је била доц. др Марија Маруна. 
 
Други облици усавршавања обухватају низ различитих семинара, радионица и студијских путовања.  
 
1.2. Запослење 
 
Данијела Савкић је у периоду од 2006-2008. године била ангажована у настави на Универзитету у 
Београду – Архитектонском факултету у својству студента демонстратора на Департману за 
урбанизам. На истом факултету и департману је у периоду од 2008-2012. године била запослена као 
сарадник у настави. У периоду од 2011-2012. године је вршила функцију секретара мастер 
академских студија Интегрални урбанизам. Након тога, у периоду од 2013-2014. године је била 
запослена у Фонду Б92, где је радила на пословима развоја и имплементације пројеката. Као 
помоћник председника општине и руководилац групе за локални економски развој, била је 
запослена  у Градској општини Младеновац у периоду од 2014-2015. Од 2014-2018. године је била 
ангажована на стручним пословима у оквиру архитектонског бироа „Студио Дирижабл“. Од 2018. 
године до данас је запослена као директор приватног предузећа „Посластичарница Шума“ д.о.о. Од 
2021. године учествује у раду Истраживачких јединица „Лабораторија за културу планирања и 
дизајн просторних политика“ и „Лабораторија за колаборативне урбане праксе“ Центра за 
истраживачку делатност Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. 
 
1.3. Научноистраживачки рад 
 
Научноистраживачки рад Данијеле Савкић је усмерен на области урбанистичког планирања, 
локалног урбаног развоја, урбаних политика, управљања урбаним развојем и партиципације у 
планирању. 
 
Резултате научног истраживања објавила је у 13 реферисаних публикација, и то: 1 рад у 
међународном часопису, 1 рад у националном часопису међународног значаја, 2 саопштењa са 
међународних скупoва штампано у целини, 2 поглавља у монографијама националног значаја, 1 рад 
у врхунском часопису националног значаја, 1 саопштење са скупа националног значаја штампано у 
целини, 1 одбрањену докторску дисертацију, 2 учешћа на међународној изложби и 2 награде на 
конкурсима у Републици. 
 
Др Данијела Савкић је учествовала на једном међународном и једном националном пројекту, и то:  
 
- "The European Mayors – Political Leaders in European Cities, second round", у организацији 

Универзитета у Фиренци, (2014-2018), 
- "Европски градоначелници – политички лидери у Европским градовима, у организацији 

СКГО – Стална конференција градова и општина Србије 

На позив уредника, радила је и као рецензент часописа Социологија и простор (октобар, 2012). 
 

 



1.4. Наставни рад  
 
Учешће Данијеле Савкић у настави која се организује на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду обухватало је широк спектар предмета – од просторног и 
урбанистичког планирања до урбанистичког пројектовања. Прво у својству демонстратора (2006-
2008), а потом и као сарадник у настави (2008-2012), Данијела Савкић је учествовала у извођењу 
наставе на укупно 9 предмета на Основним и Мастер академским студијама. Такође, била је 
ангажована и за предавања по позиву у оквиру Основних и Мастер академских студија, чиме је 
активно учествовала у подизању квалитета наставног процеса. Истовремено је учествовала у раду 
Департмана за урбанизам као секретар мастер академских студија Интегрални урбанизам, где је 
била укључена у припрему акредитационог и доакредитационог документа. 
 
На позив организатора, 2012. године је била ангажована као ментор у школи архитектуре у Петници 
где је са студентима и грађанима радила на усавршавању вештина партиципативног планирања.  
 
1.5. Стручно-професионални рад  
 
Стручно-професионални рад Данијеле Савкић је веома разноврстан и подразумева активности у 
домену урбанизма и у области пројектног конципирања и пројектног менаџмента у јавном, 
приватном и невладином сектору. 
 
У оквиру јавног сектора је радила у локалној самоуправи Градске општине Младеновац на позицији 
помоћника председника и руководиоца групе за локални економски развој, где је развијено преко 
15 пројеката за годину дана, укључујући пројекат бесплатне обуке за преко 100 грађана из разних 
градова Србије за концептуализацију и писање пројеката. 
 
У оквиру невладиног сектора је радила на пословима развоја и имплементација пројеката, 
истраживања и анализе фондова, истраживања друштвено-економских потреба и припреме 
података за аплицирање. Један од пројеката, под називом  „Safe House Economic Empowerment (SHE-
Empowerment)“, је изабран од стране Фонда Уједињених нација као једини економски самоодржив 
пројекат у конкуренцији од 2000 пројеката из свих земаља света. 
 
Професионални рад Данијеле Савкић укључује и рад на изради интегралних планова, учешће на 
урбанистичко-архитектонским конкурсима и изложбама стручних остварења, уређивање 
публикација, учешће у радионицама и округлим столовима, учешће у организационим одборима 
културних фестивала, као и послове архитектонског пројектовања. 
 
Осим ангажмана у јавним и невладиним институцијама, Данијела Савкић је од 2014. године до сада 
конципирала и основала два мала предузећа у производној делатности, и власник је једног 
предузећа.  
 
 
2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 
 
Др Данијела Савкић није претходно бирана у научно звање, а библиографија кандидата садржи 13 
научних референци (укључујући и докторску дисертацију) које имају М коефицијенте (укупно 26 
поена).  



М23 Рад у међународном часопису (3 поена):  
 

- Милојкић, Д. (2011). Дефинисање процене утицаја на социјални развој у урбанистичком и 
просторном планирању. Sociologija i prostor, 50(2) 193, 203-222. ISSN 1846-5226 

 
М24 Рад у националном часопису међународног значаја (3/ (1+0,2 (4-3) = 2,5 поена):  
 

- Savkić, D., Petrović, M., Maruna, M., Đokić, V. (2015). Mayors as creators of the role of general 
urban plan. Serbian architectural journal, 7(3), 419-438. ISSN 1821-3952 

 
М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (1 поен):  
 

- Milojkić, D., Simić, I. (2012). The principles of sustainability in goals and projects in local strategic 
plans in Serbia. In Conference proceedings of the STRAND International Conference: "New 
Urbanity: Cities vs. Global Challenges" (pp. 227-234). Belgrade: STRAND - Sustainable Urban 
Society Association. ISBN: 978-86-89111-00-2   

- Milojkić, D., Maruna, M. (2014). Saving urban planning from another utopian model. In: E. Vaništa 
Lazarević, A. Krstić Furundžić, A. Đukić & M. Vukmirović (Eds.) Proceedings of International 
academic conference on places and technologies (pp.48-55). University of Belgrade – Faculty of 
Architecture. ISBN 978-86-7924-114-6 

 
М45 Поглавље у монографији националног значаја (1.5 поена): 
 

- Маруна, М., Михајлов, В., Милојкић, Д. (2013). Урбани дизајн у функцији културно 
одрживих решења. У У. Радосављевић & К. Лаловић (Ур.) Савремени приступи урбаном 
дизајну за одрживи туризам Србије (стр.159-192). Београд: Архитектонски факултет. ISBN 
978-86-7924-064-4. 

 
- Милојкић, Д., Маруна, М. (2013). Иновативне мере прилагођавања климатским променама 

у урбанистичком планирању. У В. Ђокић & З. Лазовић (Ур.). Утицај климатских промена 
на планирање и пројектовање: креирање стратегија и образаца (стр.56-75). Београд: 
Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-118-4. 

 
М51 Рад у врхунском часопису националног значаја (2 поена): 
 

- Савкић, Д. (2016). Ко и на који начин одлучује о граду: церемонијално деловање у токовима 
одлучивања о просторном и локалном развоју. Архитектура и урбанизам, 43, 69-77. ISSN 
0354-6055 

 
M63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (0,5 поен) 
 

- Милојкић, Д., Милојкић, С. (2013). Утицај урбанистичког планирања на приватне 
иницијативе у области управљања отпадом у Србији. У М. Милинчић, Д. Филиповић, В., 
Шећеров & М. Марић (Ур.) VII научно-стручни скуп са међународним учешћем  „Планска 
и нормативна заштита простора и животне средине“ (стр. 413-418). Београд: Асоцијација 
просторних планера Србије и Географски факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-
6283-006-7. 



 
М70 Одбрањена докторска дисертација (6 поена): 
 

- Савкић, Д. (2016). Улога генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем 
у Србији након 2000. године. Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 
М105 Учешће на међународној изложби (1 поен): 
 

- Милојкић, Д., Симић, И., Матић, З. (2009) Конкурсно решење за уређење стамбеног насеља 
„Међај“ у Ужицу. 18. Међународни Салон урбанизма у Нишу, Категорија: конкурси.  
 

- Милојкић, Д., Матић, З., Цизлер, Ј., Петковић, М., Арсеновић, М., Берисавац, И. (2009) 
Конкурсно решење градског парка, на подручју од хотела Југославија до Бранковог моста - 
Парк пријатељства. 18. Међународни Салон урбанизма у Нишу, Категорија: конкурси.  

 
М109 Награда на конкурсу у Републици (2,5 поена): 
 

- Милојкић, Д., Симић, И., Матић, З. (2008) Конкурс за уређење стамбеног насеља „Међај“ у 
Ужицу. Конкурс расписан од стране Градске управе Града Ужица. Прва награда.  

 
- Милојкић, Д., Матић, З., Цизлер, Ј., Петковић, М., Арсеновић, М., Берисавац, И. (2008) 

Програмско-анкетни конкурс за решење Градског парка, на подручју од хотела Југославија 
до Бранковог моста, на Новом Београду. Конкурс расписан од стране Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Друштвом архитеката града 
Београда и Друштвом урбаниста. Прва једнаковредна награда. 

 
 
3. АНАЛИЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 
КАНДИДАТА 
 
У ширем смислу, допринос научног рада др Данијеле Савкић обухвата савремена теоријска и 
емпиријска сазнања у области управљања локалним развојем посматрано кроз процедуре 
урбанистичког планирања, унутар колаборативне парадигме. У ужем смислу, кандидаткиња се бави 
институционалним оквиром домена управљања просторним развојем у Србији, посебно 
инструментима локалног урбаног развоја и компаративним анализама са другим институционалним 
системима у циљу идентификације иновативних решења за комплексне проблеме у планирању. 
Друга важна област научног рада кандидаткиње се односи на тему едукације учесника и 
професионалаца у области урбанистичког планирања. На крају, кандидаткиња се континуирано 
бави областима теорије планирања и теоријe демократије, као ослонаца за разумевање и унапређење 
колаборативне планске праксе.  
 
Научни допринос докторске дисертације (М70) др Данијеле Савкић под називом „Улога 
генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем у Србији након 2000. године“, 
огледа се у обезбеђењу нових сазнања о позицији инструмента генералног урбанистичког плана у 
систему управљања локалним развојем. Кроз темељно емпиријско истраживање система 
урбанистичког планирања и система управљања на локалном нивоу, у дисертацији је преиспитиван 
утицај генералног урбанистичког плана на ефективност и ефикасност просторних интервенција у 



пракси. Кроз истраживање је повезано неколико теоријских концепата (неоинституционална 
теоријa, теорија делиберативне демократије) са теоријом и праксом урбанистичког планирања у 
Србији. У теоријској и аргументацијској елаборацији, од посебног научног значаја је успостављена 
релација између теоријских поставки из области урбанизма и друштвених наука. Сходно томе, 
истраживање се усмерило ка повезивању специфичних аспеката историје институција локалног 
развоја (конкретно социјалистичког периода) и неолибералне реалности транзицијског периода, 
што је у синтезном разматрању исходовало сазнањима о нијансама сложених односа унутар 
институционалног система локалног развоја од значаја за одвијање планских процеса. У практичном 
погледу, истраживање је допринело разумевању ефективности урбанистичког планирања у 
управљању локалним развојем у Србији, у условима пост-социјалистичке транзиције. 
 
Рад у међународном часопису (М23) под називом „Дефинисање процене утицаја на социјални 
развој у урбанистичком и просторном планирању“, се путем анализе садржаја и критичке анализе 
бави обједињавањем различитих дефиниција појма процене утицаја на друштвени развој. Тежиште 
је на уочавању разлика између секторских дефиниција у међународним документима и теоријским 
радовима, из којих произлазе тешкоће у пракси урбанистичког и просторног планирања. Допринос 
рада се огледа у дефинисању параметара за примену процене утицаја на друштвени развој у домену 
планирања и идентификацији даљих смерница за истраживање елемената процене које ће 
стручњацима омогућити ефикасно и ефективно управљање овим механизмом. 
 
Рад у националном часопису међународног значаја (М24), под називом „Mayors as creators of 
the role of general urban plan“, се бави односом локалне управе, посебно из позиције 
градоначелника/председника општине, према генералном урбанистичком плану (ГУП) као 
инструменту управљања локалним развојем у Србији. Кроз анкету, као методолошки алат развијен 
у оквиру европског пројекта „ЕU Mayors“ организованог од стране Универзитета у Фиренци, 
прикупљени су подаци о ставовима градоначелника/председника општине. Резултати 
недвосмислено показују да се ГУП, иако успостављен као стратешки развојни инструмент, слабо 
или уопште не користи у пракси управљања локалним урбаним развојем. У посебном фокусу рада 
је анализа дистрибуције моћи у доношењу одлука унутар локалне самоуправе, која показује 
фаворизацију партикуларних интереса насупрот формалних институционалних механизама 
заступања јавног интереса. 
 
Др Данијела Савкић има три рада објављена на скуповима, од којих се прво саопштење са 
међународног скупа штампано у целини (М33), под називом „The principles of sustainability in 
goals and projects in local strategic plans in Serbia“, начелно бави принципима самоодрживости и 
стратешким планирањем на локалном нивоу, а друго, под називом „Saving urban planning from 
another utopian model“, проблемима грађанског учешћа (партиципације) у процесу урбанистичког 
планирања, односно управљања локалним развојем. Саопштење са скупа националног значаја 
штампано у целини (М63), под називом „Утицај урбанистичког планирања на приватне 
иницијативе у области управљања отпадом у Србији“, је усмерено ка ужим стручним питањима 
локалног развоја, као што је управљање отпадом и приватним иницијативама у просторном и 
локалном развоју. 
 
У монографијама националног значаја, др Данијела Савкић има два поглавља (М45). У првом 
раду под називом „Урбани дизајн у функцији културно одрживих решења“, се бави иновативним 
приступима у урбаном дизајну, која имају за циљ креирање и реализацију посебних стратешких 
интереса друштвеног развоја. У другом раду, под називом „Иновативне мере прилагођавања 



климатским променама у урбанистичком планирању“, даје преглед позитивне праксе 
прилагођавања климатским променама у урбанистичкој пракси из перспективе укључивања 
цивилног и приватног сектора.  
 
У раду у врхунском часопису националног значаја (М51), под називом „Ко и на који начин 
одлучује о граду: церемонијално деловање у токовима одлучивања о просторном и локалном 
развоју“, др Данијела Савкић разматра генерални урбанистички план (ГУП) као инструмент 
управљања локалним развојем. Посебно се фокусира на тему политичке моћи и њену дистрибуцију 
кроз нивое управљања, од националног до локалног, у циљу препознавања церемонијалних и 
функционалних позиција одлучивања о просторном развоју. 
 
Др Данијела Савкић је учествовала на две међународне изложбе (М105) у категорији конкурсних 
решења за која је добила две прве награде на конкурсима у Републици (М109). Датим пројектима, 
кандидаткиња показује способност примене стечених знања у пракси урбаног дизајна. 
 
 
4. ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА КАНДИДАТА – УТИЦАЈНОСТ 
 
Утицајност је утврђена кроз преглед цитираности радова кандидаткиње, при чему др Данијела 
Савкић има укупно 3 хетероцитата и 1 коцитат. Цитати су приказани кроз навођење цитираних 
публикација, као и оних у којима су цитирани.  
 
Цитати (радови у категорији M23) 

Милојкић, Д. (2011). Дефинисање процене утицаја на социјални развој у урбанистичком и 
просторном планирању. Sociologija i prostor, 50(2) 193, 203-222. ISSN 1846-5226 
 
1 хетероцитат: 
1. Čelebić, M. (2018). Citizen as the user, creator and a dimension of open public space: The case 

study of Independence Square and Freedom Street in Podgorica. Cities and Future, 1 (1), 47-72. 
ISSN 2536-5479 

 
Цитати (радови у категорији M23) 

Savkić, D., Petrović, M., Maruna, M., Đokić, V. (2015). Mayors as creators of the role of general urban 
plan. Serbian architectural journal, 7(3), 419-438. ISSN 1821-3952 

 
1 хетероцитат: 
1. Ђорђевић, А. (2020). Добро у планирању: модел вредносног расуђивања у пракси развоја 

града. Докторска дисертација, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду. 
 

1 коцитат: 
1. Maruna, M., Čolić, R., Milovanović Rodić, D. (2018). A New Regulatory Framework as both an 

Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia. In: J.C. Bolay, T. Maričić & S. Zeković 
(Eds.) A Support to Urban Development Process (pp. 80-108). Belgrade: EPFL & IAUS. ISBN 
978-2-8399-2394-1 

 
 
 



Цитати (радови у категорији M33)  
Milojkić, D., Maruna, M. (2014).  Saving urban planning from another utopian model. In: E. Vaništa 
Lazarević,  M. Vukmirović, A. Krstić Furundžić & A. Đukić (Eds.) Keeping up with technologies to 
improve places (pp.14-24). Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-7739-8 
(напомена: наведена референца представља монографију изабраних радова са конференције „International 
academic conference on places and technologies. University of Belgrade – Faculty of Architecture) 

 
1 хетероцитат: 
1. Stojanović, K., Vojnović, B., Vladimirović, I. (2019) Defining the urban development strategy in 

the Republic of Serbia. Journal of Process Management – New Technologies, International, 7(3), 
20-26. DOI: 10.5937/jouproman7-22525 

 
 
5. ОЦЕНА САМОСТАЛНОСТИ КАНДИДАТА 
 
Самосталност кандидаткиње др Данијеле Савкић је евалуирана кроз објављене радове и ауторска 
дела. 
 

(1) Од укупног броја реферисаних радова (13), др Данијела Савкић је: 
- једини аутор: три (3) резултата; 
- први коаутор: девет (9) резултата; 
- трећи коаутор: један (1) резултат; 

 
(2) Структура остварених научноистраживачких резултата кандидаткиње, по укупном броју 

коаутора је: 
- један аутор: три (3) резултата (М23, М51, М70); 
- два аутора: четири (4) резултата (2х М33, М45, М63); 
- три аутора: три (3) резултата (М45, 105, 109); 
- четири аутора: један (1) резултат (М24); 
- шест аутора: два (2) резултата (105, 109); 

 
(3) Од укупног броја цитираних радова (у обзир су узети хетероцитати и коцитати), др Данијела 

Савкић је: 
- једини аутор: један (1) рад; 
- први коаутор: три (3) рада; 

 
У реализацији наведених радова др Данијела Савкић је исказала изузетан степен самосталности. 
Према горенаведеним подацима кандидаткиња је у највећем броју резултата јадини аутор или први 
коаутор (12 од 13). На основу структуре реферисаних радова, кандидаткиња показује изузетну 
самосталност у домену научних радова (категорије од М20-М70). У оквиру ових категорија, др 
Данијела Савкић је доминантно једини аутор или први коаутор (8 од 9). Као први коаутор радова, у 
највећој мери сарађује са колегама са Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. 
Највећи део радова је везан за теме које је кандидаткиња обрађивала у оквиру докторске 
дисертације, односно теме на које се ослонила са истраживањима спроведеним током израде 
докторске дисертације. Такође, др Данијела Савкић показује изузетну способност у предвођењу 
већих тимова у домену продукције ауторских дела, што се огледа у успешности произведених 
резултата (награде и излагање на изложбама).  



6. АНГАЖОВАНОСТ У НАУЧНОМ РАДУ 
 
Ангажовање у научном раду др Данијеле Савкић подразумева: учешће у међународном пројекту, 
националном пројекту и чланство у рецензентским одборима научних публикација. 
 
Међународни пројекат 
Назив пројекта: 
"The European Mayors – Political Leaders in European Cities, second round" (Participation in the 
formation of questionnaires and the conduct of surveys) 

- Координатор пројекта: University of Florence 
- Период реализације пројекта: 2014-2017. година 
- Интернационално учешће: 31 земља из Европе 
- Кључне речи: EUROPE, MAYORS, LOCAL GOVERNMENT, LOCAL DEVELOPMENT, 

URBAN TRANSFORMATION 
 
Национални пројекат 
Назив пројекта: 
"Европски градоначелници – политички лидери у Европским градовима" 

- Координатор пројекта: СКГО – Стална конференција градова и општина Србије 
- Период реализације пројекта: 2014-2015. година 
- Финансиран од стране: BTD – The Balkan Trust for Democracy 
- Кључне речи: ГРАДОНАЧЕНИК, ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА, УРБАНА 

ТРАНСФОРМАЦИЈА, СРБИЈА 
 
Учешће у рецензентском одбору међународног часописа 

- Часопис: Sociologija i prostor, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/2, 10000 
Zagreb, http://www.idi.hr/index.php?group=70 

 
 
7. ПРИКАЗ КАНДИДАТОВЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ И ДОПРИНОСА 
УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
У току вишегодишњег рада на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, Данијела Савкић је учествовала у настави на укупно 9 предмета из домена просторног 
и урбанистичког планирања и урбанистичког пројектовања. Поред учествовања у развоју 
курикулума курсева на различитим студијским програмима, Данијела Савкић је посебан допринос 
дала у припреми акредитационог документа, као и другим организационим активностима новог 
програма Мастер академских студија — Интегрални урбанизам, Департман  за урбанизам, 
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду. 
 
Учешће у настави 

- 2006 – 2008 - Студент демонстратор на Департману за урбанизам, Архитектонски факултет, 
Универзитет у Београду 

- 2008 – 2012 - Сарадник у настави на Департману за урбанизам, Архитектонски факултет, 
Универзитет у Београду (руководиоци курсева: др. Нада Лазаревић Бајец, доц. др Марија 
Маруна, проф. др Зоран Никезић, доц. др Урош Радосављевић, доц. Зоран Ђукановић). 

 



Припрема новог студијског програма „Интегрални урбанизам“ 
- 2010-2011 – Сарадник у припреми акредитационог документа (руководилац студијског 

програма: доц. др Марија Маруна) 
- 2010-2011 – Сарадник на припреми доакредитационог документа, провера капацитета за 

2011-2012 годину (руководилац акредитационог поступка: проф. Владимир Лојаница) 
- 201, јун – Сарадник у припреми промотивног материјала и организацији сајта 

 
Учешће у раду органа факултета 

- 2011 – 2012 - Секретар Мастер академских студија „Интегрални урбанизам“ 
 
Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ 

- 2012 - Ментор у школи архитектуре у Петници (курс: Усавршавање вештина партиципације) 
 
Припрема наставног материјала 

- 2008 – Сарадник на припреми монографске студије „Стратешки урбани дизајн и културна 
разноликост“ (аутори: Нада Лазаревић Бајец и Марија Маруна) 

- 2010 – Сарадник на припреми практикума за изборни предмет „Урбанизам Београда“ 
(руководилац курса: др Марија Маруна) 

 
Учешће у настави на завршним радовима – основне студије "Архитектура" 

- 2011  – Сарадник у настави на предмету Студио пројекат - Синтеза (17 студената) (Ментор: 
доц. др Марија Маруна) 

- 2012 – Сарадник у настави на предмету Студио пројекат - Синтеза (14 студената) (Ментор: 
доц. др Марија Маруна) 

 
Менторство на међународним студентским конкурсима 

- 2012 – коментор студентског рада (конкурс: Schindler Award 2012 - Access for all; студенти: 
Александра Ђорђевић, Јелена Радосављевић; наслов рада: "Kulturfabrik") 

 
Учешће у менторским иложбама 

- 2011 – коментор студентких радова на изложби "Contemporary Approach to Urban Design for 
Sustainable Tourism of Lower Danube Region" у организацији Пословно туристичког форума 
Србије (место изложбе: Хол Југословенског драмског позоришта, Београд, 24.11.2011.)  

 
 
8. ОСТАЛИ КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ НАУЧНОГ АНГАЖМАНА И 
УСПЕХА 
 
Кандидаткиња др Данијела Савкић је пре уписа на докторске студије уписала специјалистичке 
студије „Урбана обнова - Градови у новом миленијуму“ на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. Специјалистички рад под називом „Дефинисање процене утицаја на 
социјални развој у процесу урбанистичког планирања“, одбранила је 2011. године, под менторством 
Проф. др Ксеније Петовар. У специјалистичком раду кандидаткиња се бави обједињавањем 
дефиниција  инструмента процене утицаја на социјални развој у процесу урбанистичког планирања, 
користећи се методама анализе садржаја и критичке анализе. Тежиште истраживања је на 
преиспитивању улоге поменутог инструмента у процесима предвиђања негативних утицаја 
интервенција просторног и урбанистичког планирања на социо-културне ресурсе и квалитет живота 



становништва. Допринос специјалистичког рада се огледа и у законским предлозима за 
операционализацију инструмента у процедурама процене утицаја на друштвени развој у Републици 
Србији. 
 
 
9. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА 
 
Провера испуњености минималних квантитативних захтева за стицање научног звања 
научног сарадника, за техничко-технолошке и биотехнолошке науке 
 
Табела 1. Табеларни преглед резултата  

Ознака 
групе 
резултата  

Ознака 
резултата  

Вредност  Број 
публиковани
х радова  

Укупан број 
бодова  

M20 
 
 

M23 3 1 3 

M24 2,5 1 2,5 

M30 M33 1 2 2 

M40 M45 1.5 2 3 

М50 М51 2 1 2 

М60 М63 0,5 1 0,5 

M70 M70 6 1 6 

M100 
 

М105 1 2 2 

M109 2,5 2 5 

 26 

 
 
Табела 2. Упоредни приказ потребних минималних вредности поена за техничко- технолошке и 
биотехничке науке и остварених резултата  

 
 Категорија поена Вредност 

Обавезни 1 
Потребно  

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М
51+М80+М90+М100 Мин 9 

Обавезни 1 
Остварено 

1хМ23 + 1хМ24 + 2хМ33+ 1хМ51 +  
2хМ105 + 2хМ109  16,5 



Обавезни 2 
Потребно М21+М22+М23+М24 Мин 5 

Обавезни 2 
Остварено 1хМ23 + 1хМ24 5,5 

Укупно 
потребно 

М10+М20+М30+М40+М50+М60+М70+М
80+М90+М100 16 

Укупно 
остварено 

1хМ23 + 1хМ24 + 2хМ33 + 2хМ45 + 
1хМ51 + 1хМ63 + 1хМ70 + 2хМ105 + 
2хМ109  

26 

 
Напомена: У области архитектуре, просторног планирања и урбанизма у групацији „тврдих бодова 
(Обавезни (2))“ се вреднују категорије М21+М22+М23+М24. 
 
 
10. СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Кандидаткиња је у досадашњем раду учествовала у изради више стручних пројеката, стручних 
експертиза, програмских решења, урбанистичко-архитектонских конкурса и струковних изложби. 
Добитних је неколико награда на урбанистичко-архитектонским конкурсима. 
 
Награде, признања 

- 2008, Прва награда — Конкурс за уређење стамбеног насеља „Међај“ у Ужицу; Аутори: 
Данијела Милојкић, Иван Симић, Зорана Матић 

- 2008, Прва једнаковредна награда — Програмско-анкетни конкурс за решење Градског 
парка, на подручју од хотела Југославија до Бранковог моста, на Новом Београду, 2008. 
године; Аутори: Данијела Савкић, Зорана Матић, Јасна Цизлер, Младен Петковић, Мирјана 
Арсеновић, Ивана Берисавац 

- 2005, Друга награда — Конкурс за идејно решење КНАУФ изложбеног штанда на Сајму 
грађевинарства; Аутори: Данијела Савкић, Зорана Матић 

 
Стручни пројекти 

- 2012 - Израда Локалног плана управљања отпадом Општине Алибунар 2013-2014, у оквиру 
пројекта „IMPACT Municipal waste and wastewater management in Serbia“, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

- 2013-2014 - Концептуализација и управљање пројектом „Safe House Economic Empowerment 
– SHE Empowerment“ / UN Trust Fund - to end violence against women, пројекат Фонда Б92 

- 2013-2014 - Концептуализација и реализација апликације за средства за Слободну Зону, 
фестивал филма који промовише, преиспитује и ради на разумевању људских права и 
сродних питања, друштвених појава и проблема у свету и региону 
 

Стручна експертиза 
- 2014-2017 - Концептуалцизација истраживања српског тима у оквиру истраживања 

Политички лидери Европских градова / ЕU Mayors организованог од стране Универзитета у 



Фиренци, под менторством проф. др Марије Маруне и проф. др Мине Петровић; 
прибављање средстава за спровођење истраживања код фонда Balcan Trust for Democracy 

- 2013 - Координатор пројекта Стратегија развоја општине Алибунар 2014-2020 
- 2013 – Координатор пројекта „Преузимамо овај град“, Фестивал културе, спорта и 

уметности у Младеновцу  
 
Програмска решења 

- 2012 - Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне Србије; Аутори: 
Радосављевић, У. (руководилац), Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., Милојкић, Д., 
Симић, И.  

- 2012. Препоруке за уређење сеоских туристичких домаћинстава; Аутори: Радосављевић, У. 
(руководилац), Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., Милојкић, Д., Симић, И.  

 
Урбанистичко-архитектонски конкурси 

- 2008 - Конкурс за реконструкцију архитектонског факултета Универзитета у Делфту, 
Холандија, без пласмана - Аутори:  Данијела Милојкић, Ненад Симић, Зорана Матић 

- 2008 - Међунардони конкурс Regional Holcim Awards 2007/08, без плансмана - Аутори: 
Данијела Милојкић, Зорана Матић, Младен Петковић, Мирјана Арсеновић, Ивана Берисавац  

- 2005 - Међународни конкурс ИФХП „Реконструисање урбаног и руралног простора у циљу 
унапређења идентитета“ (49th IFHP World Competition), Рим, без пласмана - Аутори: 
Данијела Савкић, Зорана Матић 

 
Струковне изложбе међународног и националног карактера 

- 2009 - 18. Салон урбанизма у Нишу; Категорија: конкурси - Уређење стамбеног насеља 
„Међај“ у Ужицу; Аутори: Данијела Милојкић, Иван Симић,  Зорана Матић 

- 2009 - 18. Салон урбанизма у Нишу; Категорија: конкурси - Градски парк, на подручју од 
хотела Југославија до Бранковог моста, на Новом Београду; Аутори: Данијела Милојкић 
(Савкић), Зорана Матић, Јасна Цизлер, Младен Петковић, Мирјана Арсеновић, Ивана 
Берисавац 

 
 
11. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ НАУЧНОМ ВЕЋУ 
 
На основу детаљног увида у поднету документацију, Комисија закључује да кандидаткиња 
испуњава све квантитативне и квалитативне услове за избор у звање научни сарадник. 
 
Комисија констатује да научноистраживачки рад др Данијеле Савкић пружа значајан допринос 
развоју теорије и праксе у пољу архитектуре, урбанистичког и просторног планирања, односно 
просторног и урбанистичког планирања, као уже научне дисциплине. Комисија такође закључује да 
је укупан научни опус кандидаткиње у довољној мери садржајан, те, стога, доприноси унапређењу 
сазнања у ужој научној области просторног и урбанистичког планирања. Као посебно важне 
елементе који опредељују кандидаткињу, комисија посебно истиче следеће: квалитет  
научноистраживачког рада приказан у докторској дисертацији, квалитет научног и истраживачког 
рада приказан у специјалистичком раду, практичну применљивост налаза у писаним 
научноистраживачким радовима, мултидисциплинарност коју кандидаткиња уграђује у свој 
истраживачки рад и педагошки рад. Кроз анализу остварених научних резултата, Комисија 




